
JUBILEUMJAAR EN WISSELING VAN DE WACHT… 

 

2019 is voor de Hervormde Schoolvereniging een jubileumjaar! 

1919 – 2019: 100 JAAR HSN!  

Iets om heel dankbaar voor te zijn….  We gaan er dit jaar uitvoerig bij 

stilstaan. Met personeel, kinderen, ouders en anderen om ons heen. 

Een jubileumcommissie is aan het werk om 2019 een speciale 

inhoud te geven. 

Vieringen, themaweken, een reünie…  U hoort er zeker meer over. 

De officiële jubileumdatum is 17 juli 2019 en daarom ligt het accent 

op de tweede helft van het jaar.  2019 begon voor het personeel al 

met een mooie nieuwjaarsfair. 

 

Op de eerste zaterdag van 2019 stond er ook een advertentie in twee landelijke dagbladen waarin 

een algemeen directeur wordt gevraagd voor de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN). 

Tja, de conclusie is niet zo ingewikkeld… inderdaad hoop ik binnen afzienbare tijd de HSN te gaan 

verlaten. Ik vind het jaar 2019 en de huidige staat van de HSN een mooi moment om de dagelijkse 

leiding over te mogen dragen aan een opvolger.  

Hier en daar was dit al bekend en nu, na het verschijnen van de advertentie, wordt er soms naar 

gevraagd. Het lijkt me daarom netjes om een kort berichtje aan ouders en andere nieuwsbrieflezers 

te schrijven. 

 

In goed overleg met het bestuur van de HSN is afgesproken dat per 1 augustus 2019 een nieuwe 

algemeen directeur het stokje van mij hoopt over te nemen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure 

opgestart. We hopen op een goede belangstelling en vooral dat er een kandidaat komt die bij de HSN 

en al haar geledingen past en die onze mooie schoolvereniging van harte wil dienen.  

 

Ook is met het bestuur overlegd dat ik in de periode na 1 augustus nog voor de HSN beschikbaar blijf 

in een ondersteunende rol, voor bepaalde lopende projecten en klussen. Het dienstverband zal naar 

verwachting begin 2020 beëindigd worden. Dan hoop ik met pensioen te gaan.  Echter ook voor deze 

nieuwe periode zijn er alweer plannen, want stilzitten is niks voor mij. Dit alles bij gezondheid en dus 

met Deo Volente ervoor. 

 

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 

 

Vriendelijke groet 

Jan Blonk, alg dir HSN 

 


